VAAR MEE NAAR THE PASSION
NAAR HET VERHAAL DAT JE RAAKT
DONDERDAG 18 APRIL 2019 OM 16:30
OPSTAPPLAATS: ZALTBOMMEL RESERVEREN V.A €20

W W W. T H E PA S S I O N B O O T. G A

Vaar mee naar The Passion en laat je raken!
Vaar mee naar het televisiespektakel van het jaar: The Passion! Tijdens
een unieke boottocht varen we Jezus’ laatste uren tegemoet. Samen
vertellen we het verhaal, vieren (mis), ontmoeten en eten we op de boot
richting Dordrecht. Aangekomen in Dordrecht beleven we samen The
Passion. Een moderne en spraakmakende vertoning van het meest
vertelde verhaal allertijden. Een verhaal van liefde en hoop, een verhaal
over dood en leven.
Iedereen is welkom!

Deze boottocht is bedoeld voor iedereen: jong en oud, gelovig of juist niet.

Boottocht en programma

De mooie boottocht van tweeënhalf uur over de Waal, brengt ons langs
prachtige landschappen, steeds dichterbij de laatste uren van Jezus. Om 16:30
verzamelen we bij Slurink in Zaltbommel, vanwaar we zo snel mogelijk
vertrekken naar Dordrecht. In Dordrecht wandelen we naar de locatie van The
Passion, waar we het verhaal van Jezus beleven. Na The Passion is het
mogelijk om met de boot (aankomst uiterlijk 01:30) of met de bus (aankomst
uiterlijk 23:30) terug te gaan naar Zaltbommel.

Alles op een rijtje
Datum
Opstapplaats
Tijden

Witte Donderdag 18 april 2019
Waalkade 47, 5301 CK Zaltbommel
16:30 – 23:30 Met de boot heen en met de bus terug
16:30 – 01:30 Met de boot heen en terug

Kosten*

Volwassenen (18+) Met de boot heen en terug
Volwassenen (18+) Met de boot heen en met de bus terug
Minderjarigen (-18)** Met de boot heen en met de bus terug

Aanmelden en Tickets

€ 20,€ 26,€ 15,-

ThePassionBoot.Ga

*Kosten zijn inclusief eten, exclusief drinken
**Minderjarigen (-18) kunnen alleen mee, wanneer zij onder begeleiding staan van een volwassene (18+), dit
mag ook de jeugdleider van je tienergroep zijn.

